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Osallistuin heinäkuussa 2011 International Dental
Summer Schooliin (IDSS), jota isännöi Muhammadiyah’n
yliopisto Yogyakartassa, Indonesiassa. Saadessani
loppukeväästä varmistuksen mukanaolostani, olin niin
euforisissa fiiliksissä etten edes tajunnut katsoa kartasta missä kyseinen kaupunki sijaitsee. Kylän nimestä päättelin, että sen on pakko olla maan pääkaupunki
Jakarta, joka vaan lontoon kielellä saa ulkoasukseen
Yogyakartan. Alkuhuuman laannuttua vasta tajusinkin,
että kyseessä on kaksi eri kaupunkia, tosin onneksi
molemmat samalla Jaavan saarella. No pienen lentoreitin muutoksen jälkeen olinkin jo [Jogjakartan] lentoasemalla. Saman tien sain huomata kuinka välittömiä ja
uteliaita paikalliset indonesialaiset ovat. Ennen passintarkastusta olinkin jo kolmeen kertaan ehtinyt selventää
muutamille ventovieraille sisarusteni lukumäärän sekä
oman siviilisäätyni.
IDSS toimii nimensä mukaisesti kansainvälisenä

Ensimmäinen vapaaehtoistyöpäivä

kesäkouluna, johon tänä vuonna osallistui hampaan
opiskelijoita Tanskasta, Puolasta, Slovakiasta, Tsekeistä, Turkista sekä Taiwanista. Edustin suomalaisia rallienglannillani. Indonesialaiset opiskelijat eivät tienneet
Suomesta mitään, joten käytin tilanteen hyödyksi ja
höpötin heille suu vaahdossa lätkän MM-voitostamme
ja torijuhlista. Nokiaa luultiin japanilaiseksi ja jopa tanskalainen kämppikseni totesi vakavalla äänensävyllä
pelkäävänsä suomalaisia, koska kannamme puukkoja
mukanamme. Rauhoittelin häntä toteamalla, että jätin
puukkoni Suomeen. Kolme viikkoa kestänyt kesäkoulu tarjosi luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, vierailuja paikallisille klinikoille, valistustyötä ala-asteikäisille
sekä tietenkin vapaa-ajan aktiviteetteja kuten raftingia,
rantapäiviä sekä iltabileitä. Koulua oli vaan pari-kolme
tuntia päivässä, joten reissu tuntui lomalta täyshoidolla.
Asuimme top notch –hotellissa ja poukkoilimme liikenteen seassa skoottereilla kuin raisiolaiset mopojengiläiset konsanaan.
Kesäkoulu sai myös paikallista näkyvyyttä kun suuressa suosiossa oleva Indonesian
ex-varapresidentti Jusuf Kalla vieraili luonamme. Ensikohtaamiseni kyseisen herran
kanssa oli mieleenpainuva: Tiesin hänen
tulevan vierailulle, joten jäin odottelemaan
häntä ja hänen seuruettaan. Halusin saada
hänet ikuistettua ala-asteajoilta tutulla kaverikuvalla. Seurueen saapuessa säntään
taskukamerani kanssa valtiomiesten sekaan turvamiehiä ohitellen ja esittelen itseni kohteliaasti herralle ja pyydän häntä yhteiskuvaan. Kiittelyiden ja kättelyjen jälkeen
minulle vasta valkenee, että kaverikuvaan
päätynyt mies olikin varapresidentin avustaja/autokuski ja itse kohdehenkilö seisoo
vaivaantuneena kädet taskussa allekirjoittaneen takana. No myöhemmin pääsin vaihtamaan hänen kanssaan muutaman sanan,

mutta ilmapiiri oli selkeästi jäähtynyt.
Kesäkoulu sisälsi myös vapaaehtoistyötä, jota varten matkustimme muutamaksi
viikonlopuksi paikallisille syrjäkylille. Valjastimme paikallisen kyläkoulun päivystyspaikaksemme, kiertelimme edellisenä päivänä
kylälllä ja jaoimme kutsulappuja paikallisille. Ekstralyhyellä Jaavan -kielen oppimäärällä kerroimme, että huomenna he pääsevät halutessaan hammashoitoon koko
päivän ajan. Ja niin koitti seuraava aamu
ja kylän koululle muodostui pitkä jono. Potilaita oli jokaisesta ikäluokasta, ehkä keskiikäisiä oli vähiten koska heidän piti hoitaa
riisiplantaaseja. Unitteja ei luonnollisesti
ollut käytössä, joten hoito toteutettiin siten,
että potilas istuu ergonomisesti normaalilla
tuolilla ja hammaslääkärituristi vääntelehti
itseään ei-niin-ergonomisesti potilaan polvien välissä. Valoa saimme ulkoikkunoiden
lisäksi yhdestä kattolampusta. Ehdottomasti yleisin hoitocase oli jäännösjuuriksi karioituneet hampaat, muutama kaulatuumorikin tuli bongattua. Yleisimmät toimenpiteet
olivat ART-paikkaus (atraumatic restorative
treatment) sekä poistot. Ensin mainituissa
koin suurta onnistumisen iloa koska kariessimulasta tuttua korkeaa laatustandardia
ei vaadittu ja useimmiten lasi-ionomeeritäytteet repsottavine saumoineen jäivätkin
korottamaan purentaan. Jälkimmäisissä
oli pientä jännitysmomenttia koska meillä ei ollut röntgenkuvia käytössä, joten ei
tiennyt minkänäköiset juuret alveoliluusta
tulee kammeta ylös. Paikallispuudutteet
olivat samantyyppisiä kuten meillä opetushammashoitolassa, mutta johtopuudutusta
ei kukaan osannut tehdä. Poistojen ja okklusaalisten Fuji-kakkujen jälkeen potilaat
valittelivat milloin mitäkin yleissairauttaan,
ja he odottivat että parantaisimme heidän
gastriitit ja tuberkuloosit samalla hoitokäynnillä. Siinä vaiheessa nostin kädet pystyyn
avuttomana. Useimmat potilaistamme kävi
tuona päivänä ensimmäistä kertaa elämässään hammaslääkärissä, jotkut jopa vasta
kuusikymppisinään. Todettakoon, että harvoin tapaa noin reippaita lapsipotilaita. Potilaiden omahoitotottumuksiin oli omaksuttu
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paikallinen harhaluulo, että hammastahnan
voi korvata hiekalla, joka on murskattu punaisista tiileistä. Näinä vapaaehtoistyöpäivinä koin samaistuvani Jeesukseen.
Lisäksi pääsimme kokemaan miten paikalliset syrjäseudulla asuvat viljelijät elävät, ja autoimme heitä riisipelloilla ja karjan
paimentamisessa. Yhtenä päivänä tutustuimme lähistöllä olevan Merapi-tulivuoren
alta evakkoon lähteneisiin kyläläisiin, jotka
asuvat tälläkin hetkellä tilapäisessä väestönsuojassa eli konkreettisesti sanottuna
ahtaassa telttakylässä. Tarkoituksenamme myös oli käydä valistamassa paikallisia

evakkolapsia hampaiden harjauksesta.
Homma tuntui alusta alkaen jotenkin suhteettomalta koko taustaepisodin laajuuden
vuoksi. Vuonna 2010 tapahtuneen purkauksen vuoksi alueelta joutui lähtemään
evakkoon n. 350 000 kyläläistä.
Kuitenkin kaiken roskan, köyhyyden ja
epävarmuuden alla indonesialaiset olivat pohjimmiltaan avoimia, iloisia ja vieraanvaraisia. Vaikka valkoinen hymy on
korvautunut suu täynnä olevilla tummilla
jäännösjuurilla, ei se vie pois heidän positiivisuuttaan. Kieltämättä tällä reissulla
unohtui omat arkiset murheet.
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